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ڕێنمایییب یۆیلێدوایییدابلیی ی

بانگ کراویت بۆ لێدوان له فهرمانگهی کۆچ .ئهم ڕێنمایانه باش بخوێنەوه که بایس ماف و
ئهرکهکانت له لێدوانەکەدا دهکهن .ئهگهر پرسیارێکت ههبێت ،دهتوانیت له سهرهتای
لێدوانەکهدا له کارمهندی فهرمانگهی کۆچ پرسیار بکهیت.

مهبهستیلەیلێدوانیچییه؟ ی
یی


لە فینلهند داوای پهنابهرێتیت کردووه .فهرمانگهی کۆچ تاووتوێ ورد لەسەر داواکارییەکەت ناکات تا بەر لەوهی کە روون
نەبێتەوه کە چ وڵتێک بەرپرسیاری تاووتوێ کردنێت.



ی
وشوێت نارساو بە فەرماننامەی دابلینە کە لەسەر بناغەێ
ئەوهی کە چ وڵتێک داواکارییەکەی تۆ دهێ تاووتوێ بکا لە رێ



یاسای یەکێت ئەڕووپا دامەزراوه.
ی
ی
کردێ داواکارییەکەتدا ،و ئایا
لێدواێ دابلینەوه ڕوونیدهکاتەوه کە چ وڵتێک بەرپرسیاره لە تاووتوێ
فەرمانگەی کۆچ لە رێگای



لێکۆڵینەوه و تاووتوێ بۆ داواکارییەکەت لە فینلەندا دهکرێ یان یا.
ی
ی
یمانت ی ی
کێتت ئەوروپا و ههروهها نهروی چ ،سویرسه ،ئیسلهندا و
دابلی ههموو وڵتهکاێ ئهندایم یه ی
وڵتهکاێ هاوپه ی
یی
لیهتێنشتایی.



ئهگهر داوای ی
ماف نیشتەجێبووێ به هۆی دیکهش بکهیت ،دهبێت داوانامهیێیک جیاواز و بهپاره لهو بابهتهدا ئاراستە بکهیت.
ئهو هۆیه دهتوانێت بۆ نموونه کارکردن یان پهیوهندێ ی ی
خێ یاێ بێت.

مافهکانتیلهیلێدواندایچی؟ی


ی
هەڵسەنگاندێ خۆی بڕیار دهدات که بهشداری لێدوانکهت
مافت ههیه له لێدواندا پارێزهر بهکار بێنیت .پارێزهرهکهت بە
دهبێت یان نا.



ی
گێی زارهیک
گێی زارهیک ئهوهیه که به بێالیهێ ههموو قسهکان وهرگ ی ڕێێ .وهر ی ڕ
گێی زارهیک ههیه .کاری وهر ی ڕ
له لێدواندا وهر ی ڕ
دهتوانێت لهوێ ئاماده بێت یان لهسهر تهلهفۆن یان به ڕێگای ڤیدیۆ بێت.





گێی زارهیک و پارێزهر ئەریک پار ی
استت نهێنییان لەسەر شانە ،بەم واتایە کە ئەوان ناتوانن ئەو قسانەی لە
ر
لێێسکەر و وهر ی ڕ
ی
ئەنداماێ ی ی
لێدوانەکەدا بیستوویانە الی هیچ کەسێیک دهرهیک بدر ی ی
خێانەکەی تۆش.
کێی ،تەنانەت الی
بهڵگهنامه ی
کاێ سهبارهت به بابهتهکهی تۆ به ی
نهێت دهپارێزرێن.

ی
ئهرکهکانتیلهیلێدواندایچی؟ی


بۆچ داوای پهنابهرێت دهکهیت .له بهرژهوهندێ خۆتدایه
لهسهر تۆ ئهرکه باس و ڕوونکردنهوه لهسهر ئهوه بدهیت که ر
ڕاستگۆیانه بایس ههموو هۆکارهکان له لێدوانەکەدا بکهیت.



له بهرژهوهندی خۆتدایه ههروهها بایس بابەێ قورسیش بکهیت .لەوانەیە هەر ئەو بابەتە دژوارانە لەسەر بڕیاری
داواکارییەکەت چارهساز بن.



ئهگهر شتێکت له یبێ نهمابێت یان نهزانیت ،ههوڵ مهده وهڵمهکان له الیهن خۆتهوه درووست بکهی .ی
وتت زانیاری هەڵە
ئاست باوهڕپێکردن بە داواکارییەکەت دادهبەزێ یت.



تواێ زانیارییە ی
کاێ ناسنامهێ خۆت ڕاست بده .لە دواییدا ده ی
له لێدوانەکهتدا زانیاریه ی
کاێ ناسنامەییت بگۆڕی ،ئەگەر
ناسنامەی فەریم و یاساێ نیشان بدهی.



ی
کردێ زانیاری ناسنامەێ چەوت بە تاوان دهژم یێدرێ و ئەم کارهش ی
رسای بە دواوه دهێ.
بە گوێرهی یاسا ئاراستە



کاێ ناسنامەێ هەڵە یا شاردنەوهی زانیاری درووست لەوانەیە ببێتە هۆی هەڵوهشانەوهی ی
داێ زانیارییە ی
سەرنج بده ،ی
ماف
ی
ی
ییەکاێ دیکەت دا.
بووێ کۆسپ لەسەر تاووتوێ کر یاێ داواکار
مانەوهی پێدراو  ،هەروهها درووست

ی

چۆنیباشهیخۆتیبۆیلێدوانیئامادهیبکهیت؟


ی
گێانەوه پێت دراون باش بخوینەوه.
ڕێنمایهکان و نامیلکهکاێ له الیهن کار ی ڕ



ئهگهر بتهوێت وهرگێی زارهکیهکهت ژن یان پیاو بێت ،ئهوه به کارمهنده ی
کاێ کهمپهکهت بڵێت هەر رچ خ یێاتر بهر له
یڕ
لێدوانەکهت .کەمپەکەت خواستەکەت بە فەرمانگەی کۆچ ڕادهگەییە یێ.



ی
کارتێکردێ لهسهر لێدوانکهت دهبێت ،بایس
ئەگەر تەندروستیت لە بواری جەستەێ یان دهروونییەوه بە شێوهیەک بێت که
داێ خۆت ده ی
کاێ کهمپهکهت بکه .کهمپهکهت لهسهر ڕێپێ ی
ئهوه بۆ کارمهنده ی
تواێ بهر له لێدوانکهت لەسەر ئەم بابەتە
پهیوهندی بە فهرمانگهی کۆچەوه بکات.



نان یان پارهی بۆ نانخواردن لهگهڵ خۆت بێنه.
دهرمانه ی
کاێ که به ڕۆژ بۆت پێویست بێت لهگهڵ خۆت بێنه.



ههموو بهڵگهنامهکان و شته ی
کاێ دیکهی پهیوهندیدار به بابهتهکهوه لهگهڵ خۆت بێنه.



منداڵ لهگهڵ خۆت مههێنه ئهگهر ئهوانیش بانگ نهکرابن بۆ لێدوان .ئهگهر پێویستیت ههبێت به چاودێرێک بۆ



منداڵهکانت له ماوهی لێدواندا ،چهند ڕۆژ بهر له لێدوان کهمپهکهت ئاگادار بکه.


لە کاێ دیاریکراودا ئاماده بە .بۆ گهیشتنهوه زوو بهڕێ بکهوه .کهمپهکهت ڕێنماییت رێ دهدات که چۆن دهگهیت به
فهرمانگهی کۆچ.

لەی یر یۆ یژییلێدواندیایلەیفەرمانگەیییک یۆچیئاوههیایبکە


که دێیت بۆ فهرمانگهی کۆچ ،لەوانەیە پشکنی یت پاراستنت بۆ بکرێ.



شاێ پاسه ی
کارێ پێناسەی نیشتەجت کهمپهکهت پێ ی
واێ فهرمانگهی کۆچ بده.
ی



تهنیا کهسه ی
کاێ بانگکراو بۆ لێدوان و ئەو کهسانەش که پێشێ فهرمانگهی کۆچ ڕێگای پێداون ،دهتوانن بێنە ناو هۆڵ
چاوهڕ ی
واێ.



ئهگهر بتهوێت یارمهتیدهرێک لهگهڵت بێت ،بەر لە کاێ لێدوان دهێ یارمەتیدهرهکە خۆی داوای ڕێگا پێ ی
داێ لە فەرمانگەی
کۆچ بکات .ئهگهر پێشێ ئهو داوایهی نهکردبێت ،لێێسکهرهکهت بڕیار دهدات که ی
ماف ئامادهبوون بهو کهسه دهدات یان نا.
ر
یارمهتیدهر پارێزهر نییە و بەشداری لە ڕوونکردنەوهی بابەتەکاندا ناێ.



لێێسکهرهکهت کارمهندێیک فهرمانگهی کۆچه.
ر



لێێسکەر خۆی دێت و لە هۆڵ چاوهڕ ی
واێ بانگت دهکا.
ر
ی
کامێای چاودێری تۆمارکهر ههیه.
دهنیک لێدوانەکهت تۆمار دهکرێت .له ژوورهکهدا ههروهها ی



ئەگەر پێویست ێ لە ماوهی لێدوانەکەدا پشوودان دهدرێ ،تۆش هەردهم دهتوانیت داوای پشوودان بکەی.



ی

لهیلێدواندیایچییدهک یرێت؟


له سهرهتای لێدوانەکهدا لێ رێسهکه پێت دهڵێت که رچ دهکرێت و مسۆگهر دهکات که دهزانیت ماف و ئهرکهکانت چ ی ی
ی.
پرسیار بکه ئهگهر شتێک تێناگهیت .بڵ ئهگهر له وهرگ ی ڕێی زارهیک تێنهگهیشت.



لێ رێسکهرهکه به تایبهێ سهبارهت بهم بابهتانه پرسیار دهکات:
 ناسنامهی تۆی
 زانیارێ سهبارهت به شوێت نیشتەجێیت له وڵتهکهت زانیارێ سهبارهت به خ ی یێانهکهت و خزم و کەسوکارت له وڵتهکهت و له ئەوروپاکاێ پهنابهرێت له وڵته ی
ڤێه و داواکاریه ی
کاێ سهبارهت به مافە ی
 زانیاریه یکاێ پەنابەرێت ،ی ی
کاێ دیکه
 زانیارێ سهبارهت به مانهوهت له وڵته یکاێ ئهورۆپا بهر له گهی ی
شتت به فینلهندا
 ڕێگات بهرهو فینلهندا هۆیه یکاێ که بۆ رچ نەکرێ بگەڕێندرێیەوه بۆ وڵتێیک دیکه
 -بۆچوونت لهسهر دهرکردن و قهدهخهی هاتنهوه



ڕاستگۆیانه وهڵیم پرسیارهکان بدهوه .لە وڵمەکاندا لە خۆتەوه قسە درووست مەکە .ئهگهر شتێک نهزانیت یان له ب یێت
نهبێت ،بڵ.



گێی زارهیک یاداشتنامهی که لێ رێسکهرهکه نووسیوهێ بۆت دهخوێنێتهوه .ئهگهر هەڵەت تێدا بەدی کرد،
له کۆتاییدا وهر ی ڕ
دهبێت لێ رێسکهرهکه ئاگادار بکهیت .ههروهها دهتوانیت شت نوێش ل یت زیاد بکهیت .دوای ئهوه یاداشتنامهکه واژۆ دهکهیت
و کۆپییەیک پێت دهدرێت.

دواییلێدوانیچییدهبێت؟ی ی


له فهرماننامهی دابلیندا ڕێنماێ بۆ ئهوه دانراوه که لهسهر چ هۆکارێک و کام وڵت لە تاووتوێ ی
کردێ داواکاری تۆ دا بهرپرسیاره.
ڤێه یان ی
ماف نیشتەجێبووێ له وڵته ی
نداماێ خ یێان یا بنەماڵە له وڵته ی
ی
ی )۲ ،ی ی
کاێ دابل ی ی
کاێ دابل ی ی
ی،
هۆکارهکان ئهمانهن )۱ :ئە
ی
 )۳مانهوه یان تێپهڕبوون له وڵته ی
کاێ دابل ی ی
ی .فهرمانگهی کۆچ لێکۆڵینهوه لهسهر ئهو هۆکارانه دهکات بهم ڕێزبهندیهی که له
فهرماننامهی دابلیندا دراوه.



ی بەڕێیان بکەی .ناتوان ی ی
ئهگهر بتهوێت دوای لێدوان زانیاری زیاتر پێشکهش بکهیت ،دهبێت لە شێوهی نووس ی ی
ی لهسهر
ی دڵنیا ب ی ی
بابهتهکهت به تهلهفۆن قسه بکهین چونکه ناتوان ی ی
ی که تهلهفۆنکهرهکه کێیه.



ی
بووێ بهڵگهنامهکانت بکات .فهرمانگهی کۆچ زانیاری لهو بارهدا به
فهرمانگهی کۆچ بۆی ههیه لێکۆڵینهوه لهسهر راستەقینە
کاربهده ی
ستاێ وڵتهکهت نادات و لێکۆڵینهوهکه نابێت به مهتریس لهسهر تۆ یان کهسوکارهکانت.



ی
لێدواێ
فەرمانگەی کۆچ لەسەر داواکارییەکەت بڕیارت بۆ دهردهکات ،بڕیارهکە لەسەر بنەمای ئەو قسانەی خۆت دهێ کە لە
پەنابەرێتیدا باست کردوون و ئەو بەڵگەنامانەی کە ڕادهست ئەم فەرمانگەیەت کردوون.



ئهگهر بڕیار بدرێت که بۆ وڵتێیک دیکە بگوازرێیەوه ،مافت ههیه سکاڵ بکهیت له بڕیارهکه له دادگا ،هەروهها دهره ی
تاێ ئەوهت
هەیە کە داوا بکەی لە فنلند بمێنییەوه تا ئەو کاێ کە سکاڵکەت تاووتوێ دهکرێ.



تاێ دیکهی هاوپهی ی
ئهگهر داواکهت ڕهت بکرێت ،دهکرێ تۆ لە فینلهند دهربکەین و هاتنهوهت بۆ فینلهند یان وڵ ی
ماێ شێنگ ی ی
ی
قهدهخه بکرێت.

